
МЕЖДУНАРОДЕН  
ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ  

„КРИЛЕ НА ИНТЕЛЕКТА” 
 

30октомври – 01 ноември 2020 
Хотел ИНТЕЛКООП,  

Град Пловдив, ул. „Константин Нунков“ № 13А 
 

ТУРНИРИ ПО СТАНДАРТЕН ШАХМАТ, БЛИЦ 

И MIX* ТУРНИР ЗА ИНТЕЛЕКТИ 
 

*Общо 7 кръга - три кръга „Chess960“ (шах на Фишер), четири кръга  - блиц. 
 

Турнири Участници Контрола Система 

Купа „Криле на интелекта“ стандартен шахмат 

Турнир A* Момчета и момичета родени 
след 31.12.2005г. (U10,U12,U14), с 
рейтинг до 2199. 

60‘ +30‘‘на ход 

Швейцарска 
в7 кръга Турнир B Деца родени след 

31.12.2010г.(U07,U09) за деца без 
рейтинг 

50‘ +10‘‘ на ход 

„Mix“ турнири за интелекти  

Турнир C Юноши и девойки, момчета и 
момичета родени след 
31.12.2005г. (U08,U10, U12, U14) 

Chess 960 - 10’+5’’ на ход 
Blitz – 3’ + 2”на ход 

Швейцарска 
в 7 кръга 

Блиц турнир за деца до 7 и 9 години 
Турнир D Деца родени след 

31.12.20010г.(U07,U09) 
Blitz – 5’ + 3” на ход Швейцарска 

в 7 кръга 

* Турнир А - важи за български и международен рейтинг. 

 

 Турнир А- Турнир по стандартен шахмат за юноши и девойки, 
момичета и момчета до 14 години, родени след 
31.12.2005г.(U08,U10,U12, U14) 

 Турнир В - Турнир пo стандартен шахмат за деца, родени след 
31.12.2010г. (U07, U09) 

 Mix ТурнирС – Момчета и момичета родени след 31.12.2005 година– 

(U08,U10,U12, U14) 
 Блиц Турнир D – Деца, родени след 31.12.2010г. (U07, U09) 

 

Всеки състезател попълва анкетна карта, в която заявява в коя възрастова 
група/пол ще се състезава за всеки турнир поотделно и получава класиране и 



награда само в тази възрастова група, в зависимост от заложените критерии в 
регламента. 

1. Право на участие -Право на участие имат всички желаещи, отговарящи на 
възрастовите групи, подали заявка до 28.10.2020г.  

2. Tурнирна такса 

Преференциална комплексна такса за участие във целия Фестивал: 40 лв. 

 За участие турнирите по стандартен шахмат: 35 лв. 
 За Микс турнирите: 15 лв. 

Таксата участие се превежда по банковата сметка на Сдружение 
„Шахматенклуб-Пловдив“: 

IBAN: BG71STSA93000022800020 

BIC: STSABGSF 

Банка ДСК АД 

3. Класиране - Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки.  
В случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели  
за определяне на по предно място: 

1) резултат на състезателите в една и съща точкова група 
2) коефициент Бухолц -1 – показателят Бухолц, от който се изважда най-
ниският резултат на противниците. 
3) коефициент Бухолц 
4) брой победи 
5) Зонеборн-Бергер 

Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри 
в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма „SwissManager”. 

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА 
 

Дата и ден 
Час 

Турнир 
A/С 

Програма 
Час 

Турнир 
В/D 

30.10.2020г. 
Петък 

До 10:30 Регистрация До 10:30 

10:45 Техническа конференция 10:45 

11:00 Кръг 1 11:00 

14:30 Кръг 2 15:00 

18:00 Кръг3 17:15 

31.10.2020г. 
Събота 

09:00 Кръг4 10:00 

13:00 Кръг5 13:00 

 Начало на Блиц турнира 15:30 

16:30 Начало на MIX турнир  

 Награждаване на Блиц и  
MIX турнири 

 

01.11.2020 г. 
Неделя 

09:00 Кръг6 10:00 

12:30 Кръг7 12:30 

16:00 Награждаване и закриване 
на фестивала 

15:00 

 

Организаторитезапазват право на наложителни промени в регламента и в 
предварителната програма, като за това участниците ще бъдат уведомени 



своевременно. 

                                            НАГРАДИ: 

ТУРНИР “А”– Победителят получава купа и златен медал. 
 

По генерално класиране: 
Iво място   – 200 лева. 
IIро място  –  150 лева. 
IIIто място – 100лева. 
IVто място –  80 лева. 

Vто място  –  60 лева. 
VIто място – 60 лева. 
VIIто място – 50 лева. 
VIIIто място – 50 лева. 
 

Специални награди: 
Момче до 12 години  – 50лева. 
Момиче до 12 години – 50 лева. 
Момче до 10 години  – 50 лева. 
Момиче до 10 години – 50 лева. 

Момче до 08 години  – 50 лева. 
Момиче до 08 години – 50 лева. 
 

Призьорите в различните възрастови групиU08, U10, U12 и U14(отделно за 

момичета и момчета) получават медали. 
 

ТУРНИР “В”– Победителят получава купа и златен медал. 
Победителят в генералното класиране получава купа, златен медал и предметна 
награда. Класиралите се на I-во, II-ро и III-то място в категориите до 7 и 9 години 
(отделно за момичета и момчета) получават медал и предметна награда. 
 

ТУРНИРИ “C”и “D”. 
Призьорите в различните възрастови групиU07, U09, U08, U10, U12, U14 получават 

медали. 
 

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЛУЧАВАТ НАГРАДИ НА ЗАКРИВАНЕТО НА 
ФЕСТИВАЛА И МНОГО „ИЗНЕНАДИ“ ПО ВРЕМЕ НА КРЪГОВЕТЕ. 

 

НАСТАНЯВАНЕ: 
 

Организаторите предлагат настаняване в хотел „ИНТЕРКООП“ – Пловдив.  
Преференциални цени за участниците и придружителите в Шахматния Фестивал: 
• Цена на гост, на база нощувка и закуска - 20,00 лв. 
• Цена на гост, на база нощувка, закуска и вечеря - 29,00 лв. 
• Цена на гост, на база нощувка, закуска, обяд и вечеря - 37,00 лв. 
Цените са в български лева на човек, на вечер, и включват: Нощувка, закуска и 
избрания пакет хранене; ДДС, туристически данък, застраховка; паркинг, Wi-Fi. 

• Обядът и вечерята се заявяват предварително при резервиране на престоя.  
•  ЗАКУСКА – блок маса, тип бюфет. Съдържа: 3 вида топли ястия, едно от които е 
месно и едно, от които е от яйца; хлебни и тестени изделия, включително сладкиши, 
кексчета, кроасани; масло, конфитюри, мед; зърнени закуски; кисели и пресни млека; 
млечни продукти (сирена, кашкавали); топли напитки (чай, кафе, капучино и т.н.), 
плодов сок – 2 вида, минерална вода. 
• ОБЯД И ВЕЧЕРЯ – блок маса, тип бюфет (при повече от 30 записали се). Съдържат: 2 
вида супи (за обяд) или 2 вида салати (за вечеря), топли и студени предястия, 3 вида 
основни ястия, 2 вида гарнитури, 2 – 3 вида десерти и сезонни плодове. Плодов сок - 2 
вида, минерална вода. Предвидени са ястия и без месо.  
 

ЗАЯВКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ САМО ЧРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ! 



 

ЗА КОНТАКТИ И РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРНИРА: 
Илияна Полендакова: тел. +359888578780;  е-mail:chessclub.plovdiv@abv.bg 


